ÚPLNÉ PRAVIDLÁ MARKETINGOVEJ AKCIE
„Philips TV s funkciou Ambilight na 30 dní zadarmo"
USPORIADATEĽ:

TP Vision Europe B.V., so sídlom: Prins Bernhardplein 200, 1097 JB
Amsterdam, The Netherlands, reg. no. 850721854
(ďalej len: „usporiadateľ“ alebo „TP VISION“)
Kontaktná adresa v Slovenskej republike:
TP Vision Europe B.V., Panónska cesta 17, 851 01 Bratislava, Slovenská
republika

ORGANIZÁTOR:

AVEDA PTI, s. r. o., so sídlom: K Hájům 1309/34, 155 00 Praha 5, IČ:
25675028, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v
Prahe, v oddiely C, vložke 60202
(ďalej len: „organizátor“)

NÁZOV AKCE:

„Philips TV s funkciou Ambilight na 30 dní zadarmo"
(ďalej len „akcia")

DOBA TRVANIA:

od 1.4.2022 do 31.5.2022

MIESTO KONANIA:

Slovenská republika

PODMIENKY AKCIE:
1.
Tejto akcie sa môžu zúčastniť len fyzické osoby staršie ako 18 rokov, pričom zamestnanci spoločností
TP VISION sú z tejto akcie vylúčení.
2.
Táto propagačná akcia je platná len v Slovenskej republike a vzťahuje sa výlučne na tovar zakúpený v
Slovenskej republike.
3.
Účastníkom akcie sa stáva zákazník s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky starší ako 18
rokov, ktorý si počas trvania akcie zakúpi na území Slovenskej republiky u predajcu zaradeného do akcie (viď
zoznam predajcov na konci pravidiel) vybraný televízor značky Philips s technológiou Ambilight (viď zoznam
výrobkov zaradených do akcie na konci pravidiel) a tiež splní všetky ďalšie podmienky akcie uvedené v týchto
podmienkach.
4.
Do tejto akcie sú zaradené vybrané televízory značky Philips s funkciou Ambilight (viď. zoznam
výrobkov zaradených do akcie na konci pravidiel) zakúpené v období od 1.4.2022 do 31.5.2022 u vybraných
predajcov na území Slovenskej republiky. Zoznam predajcov je uvedený na konci týchto pravidiel.
5.
Účastník akcie je v prípade záujmu o vrátenie výrobku povinný výrobok najneskôr do 30 dní odo dňa
nákupu zaregistrovať vyplnením registračného formulára umiestneného na webovej stránke www.tv-av-akcie.sk,
elektronicky ho odoslať a po obdržaní unikátneho kódu výrobok riadne vrátiť.
Po odoslaní riadne vyplneného registračného formulára bude účastníkovi akcie na emailovú adresu,
ktorú uviedol v rámci registrácie prostredníctvom formulára, zaslaný unikátny kód.
Výrobok zakúpený v kamennej predajni je možné vrátiť len osobne v predajni, kde bol zakúpený alebo podľa
dohody s predajcom. Výrobok zakúpený prostredníctvom zmluvy uzatvorenej na diaľku (cez internet) je možné
vrátiť prostredníctvom kuriérskej služby internetového predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený, prípadne
osobne prostredníctvom výdajného miesta internetového predajcu, kde si účastník výrobok po zakúpení
vyzdvihol, podľa dohody s predajcom. Účastník akcie je povinný pre vrátenie výrobku dodržať podmienky
vrátenia výrobku stanovené predajcom.
Pri vrátení výrobku musí účastník uviesť unikátny kód, ktorý mu bol zaslaný (do 48 hodín, najneskôr
však do 5 pracovných dní) na jeho email po vytvorení online registrácie – v prípade osobného vrátenia účastník
predloží predmetný email obsahujúci unikátny kód, pri vrátení kuriérskou službou je potrebné unikátny kód
ručne doplniť na daňový doklad priložený k výrobku či na separátnom liste papiera.
6.
Výrobok je možné vrátiť jedine nepoškodený, v pôvodnom obale so všetkými doplnkami, s originálom
dokladu o kúpe a za predpokladu, že účastník predloží unikátny kód zaslaný účastníkovi po registrácii na
webovej adrese www.tv-av-akcie.sk.
7.
Výrobok musí byť vrátený bezodkladne po obdržaní unikátneho kódu, najneskôr však do 14 dní od
dátumu obdržania kódu. V opačnom prípade právo na vrátenie výrobku zaniká. V prípade vrátenia výrobku

kuriérskou službou je pre splnenie tejto podmienky rozhodujúci dátum podania zásielky k preprave, potvrdený
prepravcom.
8.
Akcia sa vzťahuje na výrobky zaplatené v hotovosti (vrátane dobierky) alebo bezhotovostne platobnou
kartou, príp. bankovým prevodom, či zakúpené na splátky.
9.
V prípade, že nebudú splnené všetky uvedené podmienky, nebude výrobok od účastníka prevzatý, resp.
mu bude vrátený.
10.
V prípade splnenia všetkých podmienok akcie usporiadateľom určená osoba (predajca) poukáže
účastníkovi akcie cenu výrobku uvedenú na doklade o nákupe (príp. cenu uhradených splátok) do 30 dní od
doručenia výrobku na predajňu na ním uvedený bankový účet, či inak podľa dohody s predajcom.
V prípade výrobku zakúpeného na internete a splnení všetkých podmienok usporiadateľom určená
osoba (internetový predajca) poukáže účastníkovi cenu výrobku na doklade o nákupe (príp. cenu uhradených
splátok) na ním uvedený bankový účet, a to do 30 dní od fyzického doručenia výrobku predajcovi, či inak podľa
dohody s predajcom.
11.

Jedna osoba môže vrátiť len jeden výrobok.

12.
Túto akciu nie je možné kombinovať so žiadnymi inými už prebiehajúcimi a/alebo budúcimi akciami na
podporu predaja usporadúvanými a/alebo spoluusporadúvanými usporiadateľmi (spoločne ďalej len „iné
marketingové akcie“), či už by z nich vyplývalo účastníkovi právo na výplatu čiastky cashback a/alebo inú
výhodu akéhokoľvek druhu (spoločne ďalej len „výhody“) z titulu jeho priamej účasti na takejto inej
marketingovej akcii a/alebo z titulu jeho zamestnania u osoby, ktorých zamestnanci majú v rámci takejto inej
marketingovej akcie právo na výhodu. Uplatnenie práva na vrátenie výrobku v rámci tejto predajnej akcie
spôsobuje zánik, resp. je prekážkou vzniku, akéhokoľvek práva zákazníka uplatniť akúkoľvek výhodu v rámci
inej marketingovej akcie (napr. „Cashback“) a naopak.
13.
Spoločnosť TP VISION si vyhradzuje právo túto akciu kedykoľvek bez udania dôvodu ukončiť, pričom
týmto nebude dotknutý nárok na vrátenie peňazí vzniknutý po splnení všetkých uvedených podmienok zo strany
kupujúceho v súvislosti s kúpou televízora v čase do oznámenia ukončenia tejto akcie. Oznámenie je možné
vykonať aj na internetovej stránke spoločnosti usporiadateľa.

SÚHLAS
S PRAVIDLAMI,
OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ:

SPRACOVANÍM

OSOBNÝCH

ÚDAJOV

A

ZASIELANÍM

Vyplnením a odoslaním registračného formulára umiestneného na webovej stránke www.tv-av-akcie.sk,
vyjadrujete svoj súhlas s pravidlami tejto akcie a so spracovaním osobných údajov uvedených v tomto formulári,
t.j. v rozsahu: meno, priezvisko, kontaktná adresa (č.p., obec, PSČ), telefónne číslo, email atď (ďalej tiež len
„osobné údaje“) za podmienok zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 zo
dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto
údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „nariadenie o ochrane osobných údajov“), najmä v súlade
s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a ustanovením čl. 13 a násl. Nariadenie o ochrane osobných údajov
usporiadateľom ako prevádzkovateľom za účelom (i) preverenia platnej účasti v akcii, (ii) prevzatia výrobku a
vyplatenia kúpnej ceny výrobku (iii) vyhodnotenia akcie a (iv) v prípade udelenia súhlasu so zasielaním
obchodných oznámení zo strany usporiadateľa pre účely vytvorenia, vedenia, používania a spravovania databázy
osôb k zasielaniu obchodných oznámení usporiadateľom účastníkom, a to na dobu maximálne 5 rokov od
ukončenia akcie, po ktorú budú osobné údaje spracovávané (ďalej len „Doba súhlasu“). Poskytnuté osobné údaje
prevádzkovateľ neposkytuje žiadnym tretím stranám okrem prípadov, kedy bude povinný tieto údaje odovzdať či
sprístupniť na základe právnych predpisov či právoplatných a vykonateľných súdnych či iných podobných
rozhodnutí. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácii. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo
v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Účastník akcie potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú
presné a zaväzuje sa svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, ako aj informovať prevádzkovateľa bez
zbytočného odkladu o zmenách vo svojich osobných údajoch. Poskytnutím osobných údajov nie je zákonnou ani
zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorú je nutné uviesť do zmluvy a účastník nemá povinnosť osobné
údaje poskytnúť. Neposkytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely preverenia platnej účasti
v akcii, vrátenia výrobku a vyhodnotenia akcie, či jeho odvolanie, však vylučuje účasť v akcii. Vo vzťahu
k osobným údajom má účastník právo:


na prístup k osobným údajom, t.j. právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho
týkajú, sú alebo nie sú spracovávané a príp. právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 nariadenia o
osobných údajoch,









na opravu, t.j. právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil neprsné osobné údaje, ktoré
sa účastníka týkajú, a zároveň právo na doplenie neúplných osobných údajov podľa čl. 16 nariadenia o
ochrane osobných údajov,
na výmaz, t.j. právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, pokiaľ je
daný niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 odst. 1 nariadenia o ochrane osobných údajov,
na obmedzenie spracovania v prípadoch uvedených v čl. 18 nariadenia o ochrane osobných údajov,
na prenositeľnosť osobných údajov za podmienok stanovených v čl. 20 nariadenia o ochrane osobných
údajov,
vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov za podmienok upravených v čl. 21 nariadenia o
ochrane osobných údajov,
svoj súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať,
podať sťažnosť u dozorného úradu v prípade, že sa domnieva, že pri spracovaní osobných údajov došlo
k porušeniu právnych predpisov. Dozorným úradom v Slovenskej republike je Úrad pre ochranu osobných
údajov so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

Prevádzkovateľa je možné kontaktovať písomne na slovenskej korešpondenčnej adrese prevádzkovateľa - TP
Vision Europe B.V., Panónska cesta 17, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.
Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania,
uvedeného v čl. 22, odst. 1 a 4 nariadenia o ochrane osobných údajov.
Zároveň zaškrtnutím príslušného poľa súhlasu so zasielaním obchodných oznámení umiestneného v závere
registračného formulára účastník udeľuje usporiadateľovi svoj súhlas so zasielaním obchodných ponúk
s informáciami o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách usporiadateľa a do po Dobu súhlasu a
prostredníctvom elektronickej pošty, na emailovú adresu, ktorú účastník uviedol v rámci registračného
formulára. Účastník je pritom oprávnený tento svoj súhlas so zasielaním obchodných ponúk kedykoľvek
odvolať, a to písomne listom na slovenskej korešpondenčnej adrese usporiadateľa - TP Vision Europe B.V.,
Panónska cesta 17, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, či prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú
adresu usporiadateľa philips.sk@tpv-tech.com alebo v rámci adresy uvedenej v samotnom obchodnom
oznámení, ktoré mu bude zaslané.
ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODMIENKY AKCIE:
1.
Účastník akcie vyplnením a odoslaním registračného formulára prijíma pravidlá tejto akcie a
potvrdzuje, že sa s týmito pravidlami zoznámil.
2.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá akcie v priebehu jej trvania
alebo akciu kedykoľvek bez náhrady zrušiť či pozastaviť.
3.

Usporiadateľ marketingovej akcie nezodpovedá za škody alebo straty, ktoré vznikli pri účasti v akcii.

4.
Usporiadateľ akcie nezodpovedá za vzniknuté škody v prípade nemožnosti doručenia vrátených peňazí
alebo výrobku v dôsledku chybne uvedeného čísla účtu alebo adresy, či za škody spôsobené stratou zásielky
odoslanej kuriérskou službou.
5.

Akýkoľvek právny nárok účastníka je vylúčený.

6.
Úplné aktuálne znenie pravidiel akcie bude po dobu konania akcie nepretržite k dispozícii na webovej
adrese www.philips.sk (link).
7.
Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že náklady na zasielane výrobku prostredníctvom kuriérskych
služieb nesie účastník akcie.
8.
Usporiadateľ akcie je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v akcii a v prípade
pochybností posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej s akciou. Usporiadateľ
má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov z akcie v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, jednal
v rozpore s dobrými mravmi, a to bez náhrady nákladov či škôd, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť.
V prípade, že účastník bude vylúčený z akcie, bude výrobok, ak už bol od účastníka akcie prevzatý, vrátený na
jeho adresu, popr. vôbec nebude od účastníka akcie prevzatý. Prípadné námietky proti priebehu akcie je možné
usporiadateľovi zaslať doporučene do 120 dní od ukončenia akcie na jeho kontaktnú slovenskú adresu uvedenú
v týchto priavidlách, t.j. po uplynutí vyššie uvedenej doby trvania akcie, a to jedine písomne na poštovú adresu
uvedenú v týchto pravidlách. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. Rozhodnutie usporiadateľa o
námietke je konečné.

V Bratislave dňa 01.03.2022.

TP Vision Europe B.V.

ZOZNAM PREDAJCOV, KDE PLATÍ MARKETINGOVÁ AKCIA " Philips TV s funkciou Ambilight
na 30 dní zadarmo":
PARTNERI
Kamenné a internetové predajne:
Alza.sk
Andrea shop
andreashop.sk
Datart
Datart.sk
Domoss
domoss.sk

Euronics
euronics.sk
Euronics TPD
Fast Plus
Hej.sk
Mall.sk
NAY

ZOZNAM VÝROBKOV PHILIPS ZARADENÝCH DO AKCIE:
Modely
Ambilight
TV
32PFS6905/12
55OLED856/12
43PUS7304/12
55OLED935/12
43PUS7906/12
55OLED936/12
43PUS7956/12
55PUS6482/12
43PUS8505/12
55PUS6754/12
43PUS8506/12
55PUS7303/12
47PFL7008K/12
55PUS7304/12
48OLED806/12
55PUS7502/12
48OLED935/12
55PUS7805/12
48OLED936/12
55PUS7906/12
50PUS7354/12
55PUS7956/12
50PUS7556/12
55PUS9435/12
50PUS7805/12
58PUS8505/12
50PUS7855/12
58PUS8506/12
50PUS7906/12
58PUS8535/12
50PUS7956/12
58PUS8545/12
50PUS8505/12
58PUS8546/12
50PUS8506/12
58PUS8556/12
50PUS8545/12
65OLED705/12
50PUS8546/12
65OLED706/12
55OLED705/12
65OLED803/12
55OLED706/12
65OLED804/12
55OLED754/12
65OLED805/12
55OLED803/12
65OLED806/12
55OLED805/12
65OLED854/12
55OLED806/12
65OLED855/12
55OLED855/12
65OLED856/12

nay.sk
Okay
okay.sk
Planeo Elektro
Planeo.sk
SWS
tpd.sk

v akcii:
65OLED935/12
65OLED936/12
65PML9506/12
65PML9636/12
65PUS7805/12
65PUS7906/12
65PUS7956/12
65PUS8505/12
65PUS8506/12
65PUS8535/12
65PUS8545/12
65PUS8546/12
70PUS7304/12
70PUS7805/12
70PUS7906/12
70PUS8505/12
70PUS8506/12
70PUS8535/12
70PUS8546/12
75PML9506/12
75PML9636/12
75PUS7805/12
75PUS7906/12
75PUS8505/12
75PUS8506/12

